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שפתיים בשירות המהפכה
טל(י) נתיבה ברוך דרמה ווזנר-שלום
זאת עבודה שכתבי במסגרת לימודי קולנוע באקדמיה ,מה שמסביר למה היא די אנאלית
(ולא בקטע נעים) ערכתי אותה טיפונת ,וגם הוספתי את הנקודה על פאנסקסואליות ,שלא
הייתה במקור .את המאמרים בסוף שווה לקרוא ,ו"-הערות על קאמפ" אפילו נגיש ומגניב...

במאמר זה אשווה בין  2פוסטרים שונים שליוו את הסרט "מופע האימים של רוקי" ( Rocky
 )Horror Picture Showעם צאתו בשנת  .5791מעניין להשוות את הפוסטרים אלה לדעתי,
כי הם ביטוי ויזואלי למתח הקיים בסרט בין הז'אנרים השונים שהוא מתכתב איתם :מצד
אחד ז'אנר המיוזיקל (מחזות-זמר) ומצד שני ז'אנר סרטי האימה.
הפוסטר הראשון ,מתמקד לדעתי בפן המיוזיקלי של הסרט ,ומתאפיין בהרבה צבע :העובדה
שהרקע הצהוב ,מנכיחה את הלבן בתמונה המצולמת כצבע נוסף ,ותורמת לצבעוניות
הכוללת של הפוסטר .הבחירה בצבעי יסוד לפלטת הצבעים של הפוסטר ,הינה בחירה
שגורה בקרב אנשות שיווק ,עקרב נטייתם של צבעים אלה לבלוט ולמשך את העין .אבל
בהקשר של הפוסטר ,יש לבחירה הזו ,לדעתי ,משמעות נוספת :הסרט עוסק באופן נרחב
בשבירה של גבולות .הבחירה בצבעי יסוד ,מתכתבת עם העיסוק של הסרט בנושאים כגון
מין ,מיניות ,מגדר ,ונראות מגדרית ,ערכים יסודיים לכשעצמם בתרבות המערבית (הדי
מעפנה).
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הפוסטר השני לעומתו ,מתמקד לדעתי בפן האיימתי של הסרט .הרקע שלו שחור ,ואדום הוא
צבע מרכזי בו .צבעים אלה מזוהים מאוד עם אסטטיקת סרטי האימה ,בגלל הפרשנות
התרבותית שלהם :לילה וחשכה כאלמנטים מאיימים ,שאותם מייצג הצבע השחור ,ודם
כאלמנט של פגיעה ,אלימות ואפילו מוות ,שאותו מייצג הצבע האדום .אלמנט נוסף שתורם
לקיבוע משמעות זו לצבעים בפוסטר ,הינו הכיתוב ","The Rocky Horror Picture Show
והוא עושה זאת הן ברמה המילולית והן ברמה הגרפית .ברמת המילולית ,משמעותו של
הכיתוב  -מופע האימים של רוקי  -מעגנת את נושא הפוסטר כקשור לז'אנר סרטי האימה.
ברמת העיצוב הגרפי ,הבחירה בפונט זולג בצבע אדום ,מייצרת אצל הצופה אסוציאציה של
דם נשפך.
אבל ,גם לצבע האדום בפוסטר ,גם לשפתיים בחלקו העליון ,יש משמעות פוליסמית.
פוליסמיות הינו מושג שמתייחס לאבחנה שעל-פיה לכל דימוי קיימת יותר ממשמעות אחת
אפשרית לפרשנות ,ולצופה האפשרות לבחור לאלה מהן להתייחס ,ולאלה לא .5הפוסטר,
בהיותו ,כמו הסרט ,טקסט חתרני המנסה לערער על גבולות ,מציע לצופה בגלוי מספר
אפשרויות לפרשנות ,ולא מתקבע על אחת יחידנית :מצד אחד ,עומדת ההצעה לפרש את
הטקסט ,כאמור ,כטקסט איימתי .לכך מסייעת הכתובית עם שם הסרט עם כל הדם שנוטף
ממנה ,ובמסגרת פרשנות זו מקבלות השפתיים מימד מפלצתי ,ונראות מאיימות לטרוף
ולכלות את הצופה.
אבל מצד שני ,עומדת ההצעה לפרש את הטקסט כבעל רמיזות ארוטיות .הכיתוב בלבן
בתחתית העמוד  -מלתעות מסוג אחר (בתרגום חופשי)  -מזהיר את הצופה על כך שלא
מדובר במלתעות מהסוג שראה בעבר בסרטי אימה( .בנוסף ,זהו משחק מילים המתכתב עם
הסרט המצליח "מלתעות" ,שיצא מוקדם יותר באותה שנה) .הכיתוב בלבן מציע פשרנות
אלטרנטיבית ,שמזמינה את הצופה לבחון את השפתיים בעיניים חדשות ,במנותק מהז'אנר.
אז ,יכולות השפתיים לקבל משמעות מינית ,ואקט הנשיכה יכול להפוך ממאיים למזמין
ופתייני .במסגרת פרשנית זו ,הצבע האדום בפוסטר כולו מקבל מימד נוסף.
אלמנט מרכזי שקושר בין שני הפוסטרים ,הוא היותם בעלי אסטטיקה ופוליטיקה קאמפית
מובהקת .בפוסטר הראשון ,באה הקאמפיות לידי ביטוי בכמה אלמנטים חזותיים :הראשון,
הוא הבחירה להציג את התצלום של הדמויות מהסרט בתוך מראת איפור .אלמנט זה מנכיח
את המלאכותיות ,אלמנט מרכזי בקאמפ ,ומודה בה בגלוי ובגאווה .השני ,הוא הרגליים
הקטועות במרכז הפוסטר .הסטירה בין היותן רגליים שריריות  -אפיון הנחשב לגברי  -והיותן
לבושות בבריות ובנעלי עקב  -אפיון הנחשב לנשי  -גם היא מאפיין קאמפי בולט ,כי הוא
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מערער על תפיסות מגדר מקובלות באופן הומוריסטי .המפגש הבלתי אפשרי הזה ,בין
גבריות לנשיות ,מעצים את שתיהן לדרגת גרוטסק ,והופך אותן למגוחכות .האלמנט הקאמפי
השלישי ,הוא הדמות המצולמת הלבושה בבריות .בנוסף למפגש הקיים גם אצלה בין גבריות
לנשיות באופן שמעוות את שניהם ,העובדה שהיא מוחצנת ,צבעונית ומוגזמת במכוון,
מייצרת אותה כאייקון קאמפי שכולנו מתות עליו.
בפוסטר השני ,אלמנט קאמפי מרכזי הוא השפתיים בחלק העליון של הפוסטר .הפרופורציות
המעוותות שלהן ,וזה שהן גדולות באופן חריג ומוגזם ומלאות בפרטים ,הינו מאפיין קאמפי.
מניפולציות אלה מזמינות את הצופה להתבונן בשפתיים ,איבר "טבעי" ולכן ,כביכול ,בלתי
ניתן לפרשנות ,כמשהו מוגזם ,מלאכותי ומיוצר .בנוסף ,האדמומיות הרוויה והמופרזת שלהן,
בשילוב עם הנשיכה הפתיינית ,מייצרים גם הם מיניות מוגזמת ,גרוטסקית וקאמפית.
העובדה שמדובר באיבר מנותק ,חסר גוף ,מעלה את השאלה האם אלה הן שייכות לגבר או
לאישה ,חוסר ידיעה שלדעתי הוא די מהמם ,ואולי אפילו פאנסקסואלי ,כי אנחנו לא יודעות
אם אנחו נמשכות לגבר ,אישה ,או ג’נדרקוויר מהממת.
היחסים בין שני הפוסטרים המשלימים זה את זה .למרות שכל אחד מהם מתמקד באלמנט
נבדל מתוך הסרט ,קיימים בשניהם קריצות ורמיזות לאלמנט החסר .מבחינה אסטטית קיים
בניהם דמיון רב וקיימת אחדות סגנונית .דווקא ההפרדה בין הנושאים בפוסטרים,
וההתעסקות בהם בנפרד ,מובילה את הצופה לפתוח לבחינה מחודשת את הפער בין שני
הז'אנרים ,ולמצוא בניהם נקודות דמיון .בנוסף ,ההפרדה נותנת לסרט תחושה היברידית,
שמקנה לו יתרון שיווקי פוטנציאלי.
ביבליוגרפיה


בארת ,רולאן" .הרטוריקה של הדימוי" .תקשורת כתרבות .כרך א .עורכות :תמר
ליבס ומירי טלמון ,תל-אביב :האוניברסיטה הפתוחה.217-295 .2002 ,



סונטג ,סוזן" .הערות על קאמפ" .Partisan review .כרך  ,522סתיו .5791
.151-120
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יוגב ,ההומו הערירי
קומיקס דיכאוני
הומואים עריריים
שולטים!

*אנחה*

איך היית מרגיש אם הייתי
עושה את זה לך?!
העיקר
שתפסיק
להאנח...

נעלי המעצבים
שלי לוחצות מדיי

רפי פרץ

אתה
חושב?
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קריאה אנליטית בPointer Sisters – I'm So Excited-
מאת דניאל רוזנברג
מושג ה"התענגות" ( ,)jouissanceשפותח על ידי לאקאן ( )Lacanותיאורטיקנים נוספים,
ובא לתאר סוג מסוים של הנאה פסיכולוגית .לפי לאקאן ,ההתענגות היא הנאה בלתי
נשלטת ,העומדת אל מחוץ לעקרון העונג הפרוידיאני .בניגוד לעונג הפשוט ,המבטא רצייה או
אווי אינסופי ,ההתענגות היא ביסודה הסתפקות עצמית; הסובייקט המתענג מתייחס לעצמו
כעצמאי ,כמכיל את עצמו וכשלם .ההתענגות ,המהווה בעיקרה יסוד פאלי ,אינה זקוקה
לזולת כדי להתענג .זאת בניגוד לתענוג או אושר פשוט.
טקסט תרבותי חשוב המבטא את עקרון ההתענגות ,הוא הוידאוקליפ של להקת הPointer -
 Sistersלשיר  .I'm So Excitedהוידאוקליפ מכיל יסודות גראפיים העומדים בקנה אחד עם
עקרון ההתענגות .החל מכותרת השיר ועד למילותיו ולאלמנטים השונים המופיעים בו.
בעיקר ,בולט בו אלמנט אחד המבטא מעל הכל את עקרון ההתענגות :בנקודה 00:19
בוידאוקליפ ,נחשפת ערוותה של אחת מחברות הלהקה.
ראשית ,יש להבין את המקום בו תופסת הערווה החשופה בהקשר התמטי של הוידאו .הדקה
הראשונה כולה מוקדשת לטקסי לבוש וטיפוח .חברות הלהקה מצולמות כשהן מתכוננות
למסיבה ,מתלבשות ,מתקלחות ומתאפרות .בנקודה אחת ,יוצאת ג'ון פוינטר מהאמבטיה
כשלגופה רק מגבת ,זו קצרה מכדי לכסות את כל גופה ,וחלקה התחתון נחשף כליל .ניתן
להבין את רגע זה רק בקונטקסט האמור .המסר הסמלי של סצנה זו ברור :בעוד הבנות,
באקטים של טיפוח וכיסוי הגוף מייצגים סוג של ניסיון להסתיר ואף לתרבת את הגוף,
ההתענגות מיוצגת בידי החשיפה הישירה ,הבוטה כמעט של הערווה הנשית.
ניתן להציג את תהליך זה כמעמיד במרכזו מתח דיאלקטי המאפשר את עקרון ההתענגות.
החשיפה לא מוצגת כרגע נפרד מתהליך הטיפוח והתירבות ,אלא דווקא כשיאו של זה.
הערווה לא מופיעה כהתרסה נגד הסדר האסתטי הכובל ,אלא כהשלמה שלה ,כאומרת:
הנסיון לכיסוי ולביטול של הגוף הטבעי יכולה ,ואולי אף דורשת ,להכיל את הנקודה החשופה
והבלתי-מתווכת .ניתן אף להרחיב ולומר כי הצורה האגבית בה מופיעה לעניינו פלג גופה
התחתון של פוינטר ,היא-היא מתנאי הבסיס של ההתענגות ,המופיעה כתוסף
( )supplementפריפריאלי ולעולם לא כדבר כשלעצמו.
נקודה ויזואלית זו מתכתבת באופן מובהק עם אחד הטקסטים הידועים בתרבות המערב,
"הולדת ונוס" לבוטיצ'לי .הציור בן סוף המאה ה 51-מציג את לידתה של אלת היופי והאהבה
מקצף הגלים .בעוד התמונה הקלאסית מציגה את האלה כעולה מתוך המים כביטוי של יופי
טבעי או אלוהי ,נטול התערבות אנושית ,הוידאוקליפ מציג את רגע זו כשיאו של תהליך
הבנייה המלאכותית והמתערבת .יתר על כן ,בעוד יופיה של ונוס מוצג לנו כנתון בהקשר
הדדי רחב יותר ,של אלים ,בני תמותה וכדומה ,חשיפתה של ג'ון פוינטר מסתפק בעצמו –
הוא אוטונומי ,ולכן מייצג צורה של התענגות .ונוס האדמונית ,אידיאל היופי המערבי ,ניגפת
בפני המודל שמציגה בפניה פוינטר להתענגות .עבודה נוספת אשר ניתן להזכיר בהקשר זה
היא "מקור העולם" של הצייר הצרפתי בן המאה ה 57-גוסטב קורבה .גם עבודה זו מעמידה
במרכזה את הערווה הנשית ,אך עושה זאת בצורה מתריסה ומוחצנת ,ללא ההסתפקות
העצמית המתענגת של הוידאוקליפ.
הדבר המרכזי ביחס לעקרון ההתענגות המופיע כאן ,אם כן ,הוא קריאת התיגר של
וידאוקליפ זה על הפאליות של עקרון העונג .בעוד לאקאן ואחרים הדגישו את היותו של עקרון
העונג תלוי בפאלוס ובדרישותיו .ההתענגות שמציעות האחיות פוינטר היא ביסודה לא-
פאלית ,לא רק בגלל השימוש בערווה הנשית ,אלא גם בגלל שבעוד הכתיבה הפאלוצנטרית
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מעמידה במרכזה את הדיכוטומיה ואת חלוקת הגבול הברורה ,מחפשת ההתענגות הלא-
פאלית את הכלת הריבוי והזיווג אחד לצד השני .טבע ותרבות ,מלאכותיות ובוטות ישירה,
כולם פועלים יחד על מנת להביא להסתפקות ולהתענגות מעבר לעונג ולמידה.

חומרי רקע

http://www.youtube.com/watch?v=JKlvNv2iQCo

מתוך )Pointer Sisters – I'm So Excited (1982
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פרט מתוך "לידת ונוס" לבוטיצ'לי ()5149–5141

גוסטב קורבה" ,מקור העולם" ()5499
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דברים שאמרתי לפני הקרנת
הסרט "קברט"/יוסףה מקיטון
ב  2לפברואר  2055הוקרן במסגרת הבי-מוביז( מועדון סרטים ביסקסואלי) הסרט המצוין
"קברט" (בעיקר העריכה ממש ממש מעולה) .אלו הדברים שאמרתי לפני ההקרנה ,במועדון
הרוגטקה בתל-אביב:
כשאני לחוצה אני נושמת וסופרת שלוש שניות :שלושים ואחת ,שלושים ושתיים ,שלושים
ושלוש .אני בשנות השלושים לחיי .בישראל .בברלין בשנות השלושים .במועדון הרוגטקה
מציגות דראג במחאה על עליית כוחה של המפלגה הנאצית .הערב תופיע כאן הזמרת
האמריקנית המצוינת סאלי בולז .בקהל יהיו בריאן הבריטי ומקסמיליאן המקומי .המשולש
הביסקסואלי של החיים בסרט מתחיל בפיתוי.
סאלי לא מוצגת כביסקסואלית .שתי הדמויות הביסקסואליות המובהקות הן בריאן
ומקסמיליאן .בואו נסתכל עליהם כעל הביסקסואל הטוב והביסקסואל הרע.
בריאן הוא ג'נטלמן בריטי .מורה לאנגלית .מעמד בינוני נמוך כזה .מוכן לקחת אחריות גם על
תאונות שספק אם הוא אחראי להן .מנומס .נאמן .עם עמדה פוליטית אנטי-פאשיסטית
ברורה ,שגם מסבכת אותו בקטטה . you are a man of strong convictionsאומר לו
מקסמיליאן אחרי שבריאן מסרב למתנה הפתינית שמקסמיליאן מגיש לו.
מקסמיליאן הוא חסר מחויבויות פוליטיות או אחרות .עשיר מאד .לא חיב לעבוד ולכן גם לא
עובד .נהנתן .רוצה גם מזה וגם מזו .מנסה ואף מצליח לקנות ידידים וידידות בכסף .פתין.
ציד .כשהמצב מתחמם בברלין הוא עוזב.
אם נמשיך עם הקו הזה אנחנו בסכנה .אנחנו עלולות להגיע למסקנה שבריאן בכלל לא
ביסקסואל .מרוב שהוא "בסדר" וטוב ואחראי ,הוא בעצם רק סטרייט שמעד ,קורבן תמים של
מקסמיליאן הצ'ארמר .ככל שמקסמיליאן יותר פתין וערמומי ונהנתן ,כך בריאן יותר סטרייט
ותמים ובישן.

אחד מהפוסטרים לסרט
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ההופעות על במת מועדון הקיט-קאט בברלין משקפות את עלילת הסרט .במקביל לרומן
המשולש וההדדי של שני גברים ואשה ,מוצג על במת המועדון קטע הכולל שתי נשים וגבר.
הגבר הוא מנחה הקברט ,שגבריותו אמנם בלתי-תקנית בעליל .המשולש על הבמה לא
הדדי .שתי הנשים נמצאות שם בשביל הגבר ,היחסים בינהן בכלל לא חשובים .מה זה אומר
על המשולש שמחוץ לבמה? האם יש להפוך גברים לנשים ונשים לגברים כדי להבין
שהיחסים של מקסמיליאן עם בריאן לא חשובים? אכן ,היחסים של כל אחד מהגברים הללו
עם סאלי מניעים את עלילת הסרט ,ואולי אף מובילים להריון ,בעוד היחסים בין בריאן
ומקסמיליאן נשארים עקרים ,רומן חולף ללא השלכות מיוחדות .נראה כי הסרט מעדיף את
הקשרים הסטרייטים על פני הקשרים ההומוסקסואלים.
"המחר שיך לי" שר במועל יד ובקול יפהיפה הנער הנאצי הבלונדיני באחת הסצנות
המחרידות בסרט המאד משעשע-מחריד הזה .הביטחון בשירתו מוצדק :המחר ,ובמידה לא
מבוטלת ההוה ,כלומר העבר שאנחנו מכירות כרייך השלישי ,שיך לו .אנחנו כאן .הסצנה בה
נאצים מכים והורגים את אחד האורחים הקבועים במועדון הקיט-קאט ,ערוכה בחיתוכים
אכזריים לתוך סצנה של הופעה במועדון .אלה החיים שלנו .מסיבת דראג ,הפגנה אלימה
ומעצרים – תסתכלו עליהם ותראו אותנו.

כסף מניע את העולם
הדקדנס ,אוירת ההפקרות המינית והפוליטית ,הוא גיבור נוסף בסרט .סאלי רוצה להיות
דקדנטית .מצליחה לעיתים ,אולם קורים לה דברים לא דקדנטים בעליל :היא נכנסת להריון,
למשל .או מאוכזבת מאביה ,אותו היא מעריצה .שאיפתה של סאלי האמריקנית לחיים חסרי
דאגה מזכירה את נסיונה של ארה"ב להישאר מחוץ למלחמה ,נסיון שכשל בסופו של דבר.
גם סאלי נכשלת ומגלה מעורבות רגשית למרות המאמץ להיות קלילה.
מקסמיליאן הוא דקדנטי מלידה .קודם שיפטרו הנאצים מהקומוניסטים ,הוא גורס ,אחר-כך
ניפטר אנחנו מהנאצים .כך הוא ממצה את עמדתו הפוליטית האופורטוניסטית .אפילו אל מול
הקהל המצטרף לשירת "המחר שיך לי" ,תגובתו מסתכמת במין פרצוף "מה אפשר לעשות".
מה שחשוב הן ההנאות .הביסקסואל המובהק הוא הביסקסואל הדקדנטי ,הלא מחויב,
המשחק ,שלא ניתן לסמוך עליו .כך מוצגת הביסקסואליות עצמה כמאפין דקדנטי.
לקראת סוף הסרט ,ניתוק היחסים עם מקסמיליאן מסמן את ההתפקחות המינית והפוליטית
לקראת האסון המתקרב .ההתפקחות לכאורה זו ,מורכבת מהתמקדות של הסרט מרגע זה
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והלאה ביחסים בין סאלי לבראין – והביסקסואליות נעלמת .הדקדנס נגמר ,השואה מתיחלה,
ביסקסואליות היא רק שלב חולף ,לא בוגר ,אולי אפילו מטרים אסון.

מתוך אחת הגירסאות הבימתיות
המיינסטרים של הקהילה הגאה ,נקרא להם לרגע דומואים ,עושים יד אחת עם משרד החוץ
כדי לעודד תירות לישראל ,להציג את ישראל כשוחרת זכויות אדם ,כשעצים ניטעים כדי
לכסות את הריסות אל-עראקיב .יש פה גם קהילות גאות אחרות :קויריות ,ביסקסואליות,
טרנסיות ,לסביות ,הומואיות ,פמיניסטיות – שמצהירות התנגדות לציונות .הנאצים השמידו
הומואים ,הפעם הדומואים יהיו בצד הרוצח .על רקע החשש הסביר הזה ,מנחם שיש
התארגנות גאה אנטי-ציונית בישראל עכשיו.
שלושים ואחת ,שלושים ושתיים ,שלושים ושלוש .לא נשאר הרבה זמן .הגז ,הגטאות – הכל
כבר כאן .להקרין את "קברט" ברוגטקה ,בישראל ,בתחילת  ;2055ולפחד ,ולבכות ,ולא
לדעת מה לעשות .אני מתגעגעת לכל החברות שעזבו לברלין .ברלין של ההווה ,שאחרי
נפילת החומה ,מתלכדת עם ברלין שבסרט ,שלפני בנייתה של החומה ,ועם ישראל ,הבונה
כל העת את חומת ההפרדה .למי שיך המחר ?

ע

' קווירית 13

www.QueerEyeWorld.org

עלילת "שמרית ,הלסבית המעונבת" היא עלילה
בדיונית המתרחשת במרכז הגאה הפיקטיבי של
עמק יזרעאל .כל קשר או דמיון למציאות הינו מקרי
בהחלט ואין לייחס לו משמעויות כאלה או אחרות.

שמרית ,הלסבית המעונבת
"דילברט" בתרגום לקווירית
במרכז הגאה של עמק יזרעאל:
סולידריות וערכים.
הערכים של המרכז הגאה
הם אמון ,כבוד לזולת
ועבודת צוות.

בפעם הראשונה בחיי אני
מרגיש זוהר חמים של אהבה
ללא תנאי!

אתה מתחת למזגן
אה .זה גם טוב.

במרכז הגאה של עמק יזרעאל:
סולידריות וערכים.
אני חייבת לזכור את
הערכיים המהותיים
של המרכז הגאה:
אמון ,כבוד לזולת
ועבודת צוות.

מה אתה מוכר
ב?E-BAY-

אני יכול לשאול את
הכסא שלך?

בהחלט!

במרכז הגאה של עמק יזרעאל :יח"צ

האם זה נבון להעליב כל כך הרבה
מיעוטים בפרסומת למרכז הגאה?

מה הדבר הכי גרוע
שיכול לקרות?

האם אנחנו
מוכרחים לירוק
על דגל של
הקשת
המזרחית?

זהו! מעכשיו אתה
ברשימת
הלקוחות
הבעייתיים!
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במרכז הגאה של עמק יזרעאל

למה לקח כל כך הרבה זמן
להשלים את מסמך
המטרות שלנו?

בגלל השינויים הבלתי פוסקים
שלך ,התקשורת המעורפלת
שלך וימי העבודה הקצרים שלך.

אני מחפש משהו יותר בכיוון
של עצלנות שלך.

במרכז הגאה של עמק יזרעאל

השכר שלי הוא מתחת לשכר
המינימום במשק .אני יכולה
לקבל העלאה?

לא אבל אני אתן שני מסכיי
מחשב שטוחים .ככה תוכלי
להעמיד פנים שאת גאון מרושע
במאורת האופל שלו.

מו הא הא
הא הא!!

מישהי קבלה
שני מסכיי
מחשב?

קרן ,פקידת הקבלה של מרכז הגאה ,עמק
יזרעאל
קרן ,אני נותן לך הרבה יותר מדיי
עבודה במרכז .יש רק פתרון
אחד.

קרן ,תקבעי פגישה בין כל
הארגונים הגאים כדי להחליט איך
מחליטים דברים.

שכרתי סנאי שטוף קפאין
שיראה לך איך לעבוד מהר
יותר.

האם אתה צריך גם פגישה על
איך לארגן פגישות כדי להחליט
איך מחליטים דברים?

כשאני מביט בך אני חש
כאילו הזמן קפא ועמד
מלכת.

אולי כדאי שאני אזמין כמה
אנשים כדי לעזור לך
לענות על השאלה הזו.

אולי.
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במרכז הגאה של עמק יזרעאל

זיכרו לנצל את ימי
החופשה שלכם
לפני סוף השנה.

אני לוקחת
חופש
בשבוע הבא.

מה?! את לוקחת חופש
בזמן שיש כל כך הרבה
עבודה?! קללה על ראשך!
תמותי ,תמותי ,תמותי!!

בכל מקרה ,הנקודה היא
שחופשה עוזרת להפיג
מתחים...

נחצ'ה ,העובד המסור במרכז הגאה של
עמק יזרעאל
רכזת הפעילות החדשה היא
נבלה ,אל תאמין לאף דבר
שהיא אומרת.

דוגברט ,יועץ לענייני אבטחה במרכז
הגאה של עמק יזרעאל
אם אתם רואים מישהו ללא
טאג שם....

אתה אומר את זה על כל העובדים
החדשים כדי שהם יראו לא אמינים
כשהם יתלוננו עלייך.

...תפשיטו אותו ,החרימו את
הארנק שלו ותנעלו אותו
בארון השירות הקרוב עד
שיגווע למוות!

אני אפסיק לעשות את
זה כשזה יפסיד לעבוד.

זה נשמע קצת אתה במרחק דקה
קיצוני...
מלהיות מפוזר
מפה בזרנוק מים
קרים.

דוגברט ,יועץ הכנה לראיונות עבודה

יש לך עצות בשבילי
לקראת ראיון
העבודה?

נסי לעשות ג'אגלינג
עם הדברים שעל
השולחן .זה יגרום לך
להיראות בטוחה
בעצמך.

סליחה...
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איכות הסביבה עפ"י דוגברט הרשע .אויב
הלסביות והחתולים.
צירכו חשמל מחברת
החשמל של דוגברט.

אנו מייצרים את החשמל
בעזרת שימוש בחומרים
טבעיים מתכלים.

הולך ונהיה יותר
קשה להשיג את
הח'ברה האלה.

בביצה.

אני מקווה
שהיא
בבית.

אם את מתכננת לקחת אותי
לפאריס הקישי  .5אם את מזמינה
אותי לסרט מחורבן ליחצי ...2

יש לי הרגשה לא טובה
לגבי זה.

רפי פרץ

ע' בר
D_tv25@hotmail.com
wwwQueerEyeWorld.org
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